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Resumo 

As infecções por enteroparasitos são as mais antigas causas de óbitos, principalmente 

em crianças, sendo que os países em desenvolvimento apresentam a maioria dos casos 

das doenças parasitárias. A ingestão de água ou alimentos contaminados permanece 

como principal veículo de transmissão de enteroparasitos, porém, além destes, observa-

se também contaminação em ambientes fechados, como creches, escolas, asilos e 

outros. As crianças, por possuírem hábitos higiênicos mais precários são as mais 

afetadas. O trabalho foi realizado em duas escolas que atendem comunidades carentes 

situadas em Niterói/RJ – Escola Madre Ângela, no bairro Pendotiba e Creche 

Comunitária Esperança em Cristo, em Piratininga. A técnica de Hoffmann, Pons & 

Janner e a de Willis foram empregadas para diagnóstico de enteroparasitos. De um total 

de 150 amostras fecais, 80 foram positivas para algum enteroparasito totalizando uma 

prevalência de 53,3%. Nas duas instituições, Blastocystis spp foi o enteroparasito mais 

prevalente, com mais de 30% de positividade em cada local. Outros protozoários 

também foram detectados em ambas instituições, porém com menor prevalência, como 

Endolimax nana (12,7%), Entamoeba coli (8,7%) e Giardia lamblia (6,7%). Poucas 

amostras continham nematoides e os poucos encontrados foram Enterobius vermicularis 

(1,3%) e Strongyloides stercoralis (1,3%) porém não foram detectadas infecções por 

ancilostomídeos. Através da técnica de Nested-PCR foi possível constatar a presença do 

material genético (Ácido Desoxirribunucleico - DNA) de E. histolytica em 07 amostras, 

de E. dispar em 12 amostras e em 02 amostras foram encontrados o DNA das duas 

espécies. Com base nos resultados acima, conclui-se que o enteroparasito mais 

prevalente em todas as amostras analisadas e Instituições foi o Blastocystis spp, e que a 

técnica da Reação em Cadeia da Polimerase mostrou ser mais sensível e específica para 

detecção e diferenciação da E. histolytica/E. dispar do que a coproscopia. 

Palavras-Chave: Diagnóstico laboratorial, Enteroparasitos, Blastocystis spp, Amostras 

fecais, E. histolytica/E. dispar, Epidemiologia 



Abstract 

Infections by enteroparasites are the oldest causes of death, especially to children, and 

less developed countries presents the majority of cases of parasitary diseases. The 

ingestion of contaminated food or water remains the main vehicle for the 

enteroparasites’ transmission. However, in addition to these, the contamination inside 

closed environments is also observed, such as day-care centers, schools, nursing homes 

and others. As children tend to have more precarious hygienic habits, they remain the 

most affected ones. This research was carried out inside two schools that serve poor 

communities located in Niteroi/RJ - Escola Madre Ângela, in the neighborhood 

Pendotiba and Creche Comunitária Esperança em Cristo, in Piratininga. The techniques 

of Hoffmann, Pons & Janner and Willis were used to diagnose the enteroparasites. From 

a total of 150 fecal samples, 80 positive for enteroparasites were found, with a 

prevalence of 53.3%. In both institutions, Blastocystis spp was the most prevalent 

enteroparasite, with more than 30% positivity in each site. Other Protozoans such as 

Endolimax nana (12.7%), Entamoeba coli (8.7%) and Giardia lamblia (6.7%) were also 

detected. A few samples contained nematodes and the few found were Enterobius 

vermicularis (1.3%) and Strongyloides stercoralis (1.3%). No ancylostomid infections 

were detected. Through the Nested-PCR technique, it was possible to verify the 

presence of the genetic material (DNA - Deoxyribonucleic Acid) of E. histolytica in 07 

samples, of E. dispar in 12 samples and in 02 samples the DNA of the two species were 

found. In conclusion, Blastocystis spp were more prevalent protozoan in the analyzed 

samples and inside the two studied institutions, and the Polymerase Chain Reaction 

technique showed to be more sensitive and specific for detecting and distinguishing E. 

histolytica / E. dispar than coproscopy. 

Key Words: Laboratory diagnosis, Enteroparasites, Blastocystis spp, Fecal samples, E. 

histolytica/E. dispar, Epidemiology 
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1. INTRODUÇÃO 

 Segundo relatório da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização 

Mundial da Saúde (2017), as doenças infecciosas negligenciadas (DTNs) afetam 

principalmente as populações que vivem em extrema pobreza causando sofrimento, 

incapacidade permanente e morte. Na América Latina e no Caribe, estima-se que 46 

milhões de crianças vivam em áreas de alto risco de infecção ou reinfecção com 

helmintos transmitidos pelo solo. Em geral, estas doenças são mais comuns em regiões 

tropicais e subtropicais onde a água não é adequadamente tratada, a higiene e o 

saneamento permanecem inadequados e as condições de habitação são precárias. 

Pessoas carentes que vivem em áreas rurais, favelas urbanas ou zonas de conflito estão 

em maior risco. Mais de 70% dos países e territórios que relatam a presença de DTNs 

são de baixa renda ou média-baixa renda (OPAS/OMS, 2017). 

A prevalência de infecções por parasitos intestinais é um dos melhores 

indicadores do status socioeconômico de população. Geralmente está associada a 

diversos determinantes, como instalações sanitárias inadequadas, poluição fecal da água 

e de alimentos, fatores socioculturais, contato com animais, ausência de saneamento 

básico, além da idade do hospedeiro e do tipo de parasito infectante (BELO et al., 

2012). 

O Brasil, devido sua situação geográfica, condições climáticas e aos graves 

problemas sanitários enfrentados por grande parte da população, apresenta índices 

elevados de infecções parasitárias, sendo que estes variam de acordo com a região e 

com a população estudada (SATURNINO; NUNES; SILVA, 2003). Muitos são os 

fatores interferentes: a presença de indivíduos suscetíveis, as migrações humanas, as 

condições ambientais favoráveis de temperatura e umidade (GATT; SANTOS; LIMA, 

1999) e os aglomerados de pessoas que vivem em condições mínimas de qualidade de 

vida (CARDOSO; SANTANA; AGUIAR, 1995). 

A transmissão de enteroparasitos ocorre na maioria dos casos por via passiva 

oral, através da ingestão de água ou alimentos contaminados com estruturas parasitárias 

infectantes. Assim, encontra-se vinculada a áreas que apresentam condições higiênico-

sanitárias precárias, associadas à falta de tratamento adequado de água e esgoto. Esses 

fatores facilitam a disseminação de ovos, cistos e larvas (AFIUNE; RIBEIRO; COSTA, 

2009). Adicionalmente, a transmissão ocorre com muita frequência em ambientes 
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fechados como creches, escolas, asilos, orfanatos, presídios, onde o contato pessoa-

pessoa é intenso. Isto é explicado pela presença de um grande número de indivíduos - 

que não permite, muitas vezes, obedecer às normas de higiene, contribuindo assim para 

o alto grau de enteroparasitismo associado a estas condições (CARDOSO; SANTANA; 

AGUIAR, 1995). 

Com relação à infraestrutura sanitária, dados da Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico (PNSB) mostraram que entre os serviços de saneamento, o 

esgotamento sanitário é o que tem menor presença nos municípios brasileiros. Dos 

5.570 municípios existentes no Brasil, apenas 52,2% possuem serviço de esgotamento 

sanitário (IBGE, 2000). Essas condições viabilizam a permanência e manutenção de 

nematóides intestinais como Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura e 

ancilostomídeos - frequentemente encontrados em nosso meio. Entre os protozoários, 

destacam-se o complexo Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar e Giardia lamblia 

(REY, 2008). 

As infecções por enteroparasitos podem provocar nos indivíduos - 

principalmente em crianças - má-absorção, diarreia crônica, anemia, desnutrição e dores 

abdominais. Esses fatores, em conjunto, podem gerar atraso no crescimento e 

dificuldade de aprendizado, o que resulta em baixo rendimento escolar (PITTNER et 

al., 2007). 

O grupo mais afetado é constituído principalmente de crianças com idades entre 

0 a 5 anos, por apresentarem, normalmente, hábitos higiênicos mais precários ou a 

ausência de imunidade para reinfecções (MELO; FERRAZ; ALEIXO, 2010). 

A amebíase, infecção causada por E. histolytica/E. dispar, apresenta grande 

diversidade no que concerne ao número de indivíduos infectados no Brasil, variando de 

região para região de acordo com as condições sanitárias e socioeconômicas da 

população. No Sul e no Sudeste do país a prevalência varia de 2,5 a 11%, enquanto que 

na região Amazônica atinge até 19%. A transmissão também ocorre através da ingestão 

de água e alimentos contaminados por cistos do protozoário (DOURADO; MACIEL; 

ACA, 2006). Na grande maioria dos casos, os portadores são assintomáticos, porém as 

formas sintomáticas possuem alguns espectros de gradação, variando desde formas mais 

brandas até aquelas com manifestação mais severa. Nos casos de colite não disentérica, 

por exemplo, o indivíduo pode apresentar de duas a quatro evacuações por dia e 
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desconforto abdominal – enquanto que na forma disentérica (colite amebiana) pode 

manifestar quadros de diarreia com evacuações mucossanguinolentas acompanhadas de 

cólicas intensas, desidratação e prostração (CORDEIRO; MACEDO, 2007; NEVES; 

MELO; LINARDI, 2010). 

A amebíase é a segunda causa de morte entre as doenças parasitárias no mundo. 

Sabe-se que E. histolytica – espécie descrita como patogênica - através da secreção de 

proteinases é capaz de destruir o tecido hospedeiro, lesando as células-alvo por contato 

e fagocitando eritrócitos. Dessa forma, os trofozoítos são capazes de invadir a mucosa 

intestinal, provocando um quadro de colite amebiana. Em alguns casos atravessam a 

mucosa e, através da circulação porta, chegam ao fígado, onde causam necrose 

constituída por poucos trofozoítos rodeados de hepatócitos mortos e debris celulares 

liquefeitos. Essa invasão está diretamente relacionada com a capacidade de síntese e a 

secreção de moléculas responsáveis pela virulência dos trofozoítos, como as lectinas e 

cisteína proteinases. O diagnóstico da infecção causada pelo patógeno é rotineiramente 

realizado através da microscopia óptica de amostras frescas ou espécimes fixados. 

Entretanto, essa metodologia apresenta limitações, sendo incapaz de distinguir as 

espécies pertencentes ao complexo E. histolytica/E. dispar. A pesquisa de 

coproantígenos e a reação em cadeia da polimerase (PCR) têm sido utilizadas para 

diferenciação desses protozoários em amostras fecais. No entanto, estudos mais 

aprofundados são necessários para maior compreensão sobre a relação 

parasito/hospedeiro, a proteômica e a genômica do protozoário, o desenvolvimento de 

vacinas e a real prevalência dessa infecção no Brasil e no mundo (SANTOS; SOARES, 

2008). 

Giardíase, infecção causada pela G. lamblia, é uma doença predominantemente 

associada com países em desenvolvimento, pois a higiene comprometida pela falta de 

infraestrutura ocasiona o estabelecimento e aumento da transmissão e da endemicidade 

de tal enteroparasitose (IBGE, 2011).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que ocorram mais de 200 

milhões de casos anuais de giardíase na África, Ásia e América Latina, com elevada 

morbidade mundial, acometendo cerca de 280 milhões de pessoas a cada ano (JUNIOR, 

2015). 



 16 

A prevalência de G. lamblia gira em torno de 20-60% nos países em 

desenvolvimento, sendo que no Brasil esse índice varia de 4 a 30% (NEVES; MELO; 

LINARDI, 2010). A doença acomete principalmente crianças de 8 meses a 10-12 anos 

de idade e a alta prevalência observada nessa faixa etária pode ser associada a falta de 

hábitos higiênios nessa idade. A principal forma de infecção ocorre através da ingestão 

de água não tratada ou insuficientemente tratada, contaminada com o cisto maduro. O 

contato direto pessoa-pessoa também contribui para transmissão da doença, uma vez 

que a giardíase é uma infecção frequentemente encontrada em ambientes coletivos onde 

o contato interpessoal é elevado e medidas de higiene são difíceis de serem 

implementadas (CASTRO; BEYROT, 2003; AL-SAEED; ISSA, 2006). A giardíase é, 

na maioria das vezes, assintomática. Algumas infecções estão associadas a quadros de 

diarreia crônica ou subaguda e irritação intestinal, o que contribui para má absorção, 

deficiência nutricional e retardo no desenvolvimento. As formas assintomáticas são 

importantes na epidemiologia da doença, pois são fontes silenciosas de infecção 

(CASTRO; BEYROT, 2003; BRITO; BASTOS, 2006). 

As principais complicações em relação à giardíase crônica estão associadas à má 

absorção de nutrientes, como vitaminas, ferro e lactose. Estas deficiências raramente 

produzem danos sérios em adultos, contudo, em crianças, podem ter efeitos graves, 

podendo comprometer seu desenvolvimento físico e cognitivo (ADAM, 2001). O 

período de incubação é variável, de duas semanas a vários meses. Em crianças a 

sintomatologia mais indicativa de giardíase é diarreia com esteatorreia, irritabilidade, 

insônia, náuseas, vômitos e perda de apetite que pode estar acompanhada ou não de 

emagrecimento, além de dor abdominal (HANEVIK et al.; 2007, ANKARKLEV et al.; 

2010). 

A epidemiologia da giardíase tem demonstrado que esta parasitose ocorre mais 

frequentemente em ambientes coletivos, com a habitual transmissão pelo contato direto 

pessoa-pessoa, ampliando as oportunidades de contaminação (MACHADO et al.; 

1999). Como é comum a detecção de cistos de G.lamblia nos dedos e sob as unhas, é 

possível que os cuidadores de crianças, em creches, possam atuar como fonte de 

transmissão deste parasito (JUNIOR, 2015). 

O A. lumbricoides é o mais conhecido entre os nematódeos por ser muito 

comum na espécie humana, e mesmo assim ainda sendo um importante problema de 
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saúde pública. O ambiente exerce um importante papel na transmissão do parasito, já 

que os ovos não embrionados, quando eliminados no solo pelas fezes do hospedeiro, 

não possuem capacidade de infecção. Essa capacidade só é adquirida após um processo 

evolutivo que dura cerca de 15 dias, necessitando para isso de lugares úmidos, quentes e 

sombreados, pelo qual água e alimentos podem ser contaminados. Uma única fêmea 

pode liberar por dia cerca de 200 mil ovos, que possuem viabilidade de até um ano 

principalmente no peridomicílio. A disseminação e infecção por esse parasito é 

facilitada em regiões onde existem grandes concentrações de indivíduos vivendo em 

condições precárias de saneamento básico (CAMPOS et al., 2002). A infecção por A. 

lumbricoides acomete principalmente crianças de 1 a 12 anos de idade pelo fato das 

mesmas não possuírem hábitos higiênicos bem estabelecidos. Dessa forma a educação 

em saúde para crianças e adultos é uma medida necessária para o controle das 

helmintoses (NEVES; MELO; LINARDI, 2010). 

Além desses parasitos, encontramos também o protozoário Cryptosporidium spp 

causador da criptosporidiose, a qual foi considerada a zoonose emergente mais 

importante da atualidade. A doença é cosmopolita e os oocistos dos parasitos têm sido 

detectados em fezes de pacientes imunodeficientes como também em 

imunocompetentes. A doença geralmente apresenta formas mais graves em crianças, 

causando diarreia que pode ser acompanhada de vômitos e desidratação (NEVES; 

MELO; LINARDI, 2010).  

Um protozoário considerado recentemente como “emergente” – Blastocystis spp 

- tem sido detectado com frequência em exames parasitológicos de fezes. Devido as 

muitas dúvidas ainda existentes acerca de vários aspectos da biologia e da patogenia 

deste parasito, alguns estudos não mencionam este protozoário em seus resultados. 

Segundo Amato Neto et al. (2004) este fato pode ser atribuído ao desconhecimento da 

estrutura parasitária por parte de muitos pesquisadores que não são capazes de 

identificá-lo ou, simplesmente, não lhe concedem importância, decidindo não 

mencioná-lo nos resultados dos exames. É importante e desejável que conhecimentos 

sobre a Blastocistose sejam divulgados, para evitar procedimentos impróprios e auxiliar 

no melhor entendimento desta parasitose (SILVA, 2006). 

A transmissão, pelo que se sabe, pode se dar através de contato direto com seres 

humanos e animais, ou através de água e alimentos contaminados. O mecanismo de 
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infecção é oro-fecal e os reservatórios incluem numerosas espécies animais como aves, 

roedores, ovinos, bovinos e animais de criação ou silvestres em cujas fezes possam ser 

encontrados cistos.  

Endolimax nana, considerado um protozoário comensal não patogênico do 

intestino é transmitida através da rota oro-fecal ou contaminação de água e alimentos. 

Cistos do parasito já foram observados em água de poço usada para consumo, em 

vegetais crus e em notas de dinheiro – incriminados como fômites em potencial. 

Evidências que suportem sua ausência de patogenicidade ainda são escassas, alguns 

autores argumentam que esse protozoário possa causar irritação nas criptas da mucosa 

intestinal, todavia, dados experimentais e epidemiológicos mais concretos são 

necessários para melhor entendimento do comportamento biológico desse parasito 

(POULSEN; STEVENSVOLD, 2016). 

Assim, é importante salientar que as enfermidades parasitárias além de 

constituírem um frequente problema de saúde pública, são indicadores do 

desenvolvimento socioeconômico de um país, visto que suas consequências vão além 

dos problemas gastrointestinais tratados no campo médico (QUADROS et al., 2004). 

1.1 Enteroparasitismo em Niterói 

Apesar da infecção por enteroparasitos durante a infância já ser bem 

documentada, dados relativos à prevalência, tanto entre habitantes de comunidades de 

baixo nível socioeconômico quanto em creches, escolas e orfanatos são escassos. O 

município de Niterói não foge a essa regra, mas algumas iniciativas pontuais têm sido 

feitas no sentido de se acrescentar dados sobre prevalência/infecção por parasitos 

intestinais em algumas comunidades ou instituições (UCHOA et al., 2009; LEITE, 

2011; LEITE; TOMA; ADAMI, 2014).   

Niterói é um município do Estado do Rio de Janeiro, com população estimada 

em 499.028 habitantes, densidade demográfica de 3.640,80 hab/ km², (IBGE, 2017). O 

município possui uma área de unidade territorial de 133,919 km², divididos em 52 

bairros, 12 Regiões Administrativas e integra a Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(Figura 1). Além disso, Niterói apresenta 91,1% de domicílios com esgotamento 

sanitário adequado e o mais elevado Índice de Desenvolvimento Urbano Municipal 

(IDMH) do Estado (IBGE, 2017), tendo sido o sétimo maior entre os municípios do 
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Brasil em 2010. Contraditoriamente, algumas regiões do município ainda apresentam 

condições econômicas e sanitárias precárias, nas quais ainda se convive com um meio 

ambiente insalubre. 

Em um estudo com amostras fecais de 372 crianças e 57 funcionários de oito 

creches comunitárias do município, foi observada a positividade para enteroparasitos 

em 51,6% das crianças e 38,6% dos funcionários avaliados. Nas crianças, as espécies 

parasitárias mais frequentes foram G. lamblia, Entamoeba coli, A. lumbricoides e T. 

trichiura, sendo o monoparasitismo observado na maioria das amostras. No grupo de 

funcionários, os parasitos mais frequentes foram E. nana,  E. coli e Blastocystis spp., 

além do complexo E. histolytica/E. dispar, com frequência de monoparasitismo em 

25% dos indivíduos (UCHOA et al.; 2009). 

Mais recentemente, um estudo coproparasitológico realizado com crianças e 

moradores da comunidade Ititioca demonstrou que o escoamento de esgoto clandestino 

no interior da área de lazer de uma instituição poderia ser responsável pelo elevado 

percentual (70%) de crianças parasitadas (LEITE, 2011).  

 Esses dados ressaltam a ainda elevada frequência de parasitismo intestinal em 

Niterói e indicam a necessidade de melhoria das condições higiênico-sanitárias nas 

comunidades populares (UCHOA et al.;2009). 

Figura 1. Mapa do Município de Niterói distribuído por bairros.  

 

Fonte:guiadeniteroi.com.br. 
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2. JUSTIFICATIVA 

Apesar de todo progresso que Niterói vem experimentando nas últimas décadas, 

infelizmente muito pouco se avançou em políticas de segurança, educação sanitária e 

saneamento básico para as populações das comunidades mais carentes da cidade. O 

resultado disso é que ainda hoje, infecções por enteroparasitos são encontradas em 

determinadas amostras dessas populações menos abastadas, os quais podem 

comprometer o pleno desenvolvimento físico e cognitivo das crianças afetadas. Sendo 

assim, este trabalho espera contribuir com informações relevantes das espécies de 

parasitos encontradas, assim como, de forma indireta, das condições ambientais que 

facilitam a transmissão das enteroparasitoses em duas comunidades carentes de Niterói. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Gerais 

Conhecer a prevalência de infecções por enteroparasitos em crianças, moradores e 

funcionários da Escola Madre Ângela e da Creche Comunitária Esperança em Cristo 

que atendem crianças de duas comunidades carentes de Niterói.  

3.2. Específicos 

a) Fornecer noções elementares de Educação Sanitária entre os estudantes da Escola 

Madre Ângela e Creche Comunitária Esperança em Cristo envolvendo os responsáveis 

pelos alunos e a comunidade do entorno (Badu e Jacaré); 

b) Estimar, através de métodos de diagnóstico parasitológico, a prevalência de infecções 

por enteroparasitos em estudantes da Escola Madre Ângela e da Creche Comunitária 

Esperança em Cristo bem como em pais, moradores das comunidades no entorno e 

funcionários das escolas; 

c) Empregar a Reação em Cadeia da Polimerase a fim de detectar e/ou diferenciar as 

infecções pelo Complexo E. histolytica/E. dispar. 
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4. MÉTODOS 

 

4.1. Instituições participantes do Estudo 

4.1.1. Escola Madre Ângela - EMA 

A Escola Madre Ângela está localizada no bairro do Badu – em Pendotiba, 

Niterói, sendo uma instituição de ensino pré-escolar que tem como mantenedora as 

Obras Sociais Irmãs Felicianas, a mesma que mantém o Colégio Nossa Senhora da 

Assunção no bairro de São Francisco, Niterói. A escola tem capacidade para 220 

crianças, na faixa etária de 4-5 anos sendo as atividades divididas em dois turnos, 

manhã e tarde, com 110 crianças em cada. A escola provê o uniforme das crianças, além 

de oferecer atividades pedagógicas e lanche – tudo gratuitamente.  

Badu: Segundo dados do IBGE (2000) esta região possui uma área de 4,56 km2 

e uma população de quase 8000 habitantes. Devido às diversidades no modelado do 

terreno, o padrão de ocupação não é homogêneo, havendo pelo menos cinco áreas com 

certa identidade individualizada: Sítio do Pau Ferro I, Sítio do Pau Ferro II, Monan 

Pequeno, Monan Grande e Jardim Boa Esperança. 

Os primeiros assentamentos ocorreram nas décadas de 50 e 60. Atraídos pela 

expansão do emprego na construção civil, no Centro e na Zona Sul de Niterói, chegaram 

os nordestinos. Atualmente pode-se estimar que aproximadamente 80% da população 

tenha esta descendência, sendo que além de trabalharem na construção civil, há também 

muitos que se dedicam à prestação de serviços: faxineiros, zeladores, lavadeiras, 

jardineiros e empregados domésticos, além de outros que estão no setor informal. Os 

locais de trabalho são diversos, mas uma boa parte trabalha ou na Região Oceânica ou 

na Região de Pendotiba, para onde alguns se deslocam comumente de bicicleta. 

O bairro apresenta problemas como o da falta d’água, ausência de esgotamento 

sanitário e a precariedade do funcionamento dos transportes coletivos. Apenas a linha 

37-A atende exclusivamente ao local. Esses problemas e a ameaça de despejo de 

algumas famílias de posseiros fizeram surgir a Associação dos Moradores e Amigos do 

Cantagalo, criada em 1980 e registrada em 1983 na Federação das Associações de 

Moradores de Niterói (FAMINIT). 
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O comércio local é pequeno e pouco diversificado, notando-se a forte presença 

de “biroscas”, fazendo com que a população de Cantagalo se desloque para o Largo da 

Batalha ou Piratininga em busca de comércio mais expressivo. Esse deslocamento 

acontece também com a população estudantil, pois as escolas situadas no bairro só 

oferecem o primeiro segmento do ensino fundamental, ou seja, até a 4ª série. 

Quanto aos equipamentos públicos de saúde, o bairro conta com o módulo do 

Médico de Família e uma Unidade Municipal de Saúde. Está presente no bairro o 

Cemitério Parque da Colina (GUIA DE NITERÓI). 

4.1.2. Creche Comunitária Esperança em Cristo - CCEC 

 A Creche funciona nas dependências da Igreja Metodista, na Estrada Francisco 

da Cruz Nunes, região Oceânica de Niterói há 18 anos. As verbas para sua manutenção 

são provenientes de uma parceria entre a AMAS-ITAIPU (Associação Metodista de 

Ação Social) e a Prefeitura Municipal de Niterói. Essa parceria, não cobre todos os 

custos para manutenção da creche, que por isso está sempre em busca de ajuda através 

de novos parceiros para complementar seus gastos.  

A instituição atende 100 crianças de 2 a 6 anos em horário integral. Além das 

atividades pedagógicas, as crianças são contempladas com 4 refeições, banho e 2 

escovações diárias. A grande maioria das crianças são residentes do Morro Esperança 

(Jacaré) e de vários outros pontos da Região Oceânica. 

A Creche Comunitária Esperança em Cristo (CCEC) está localizada no Jacaré, 

um bairro da Região Oceânica – Niterói, RJ.  

Jacaré: Segundo o Censo IBGE (2000), o Jacaré possui uma população de 4.154 

habitantes. Essa localidade tem como limites os bairros de Santo Antônio, Piratininga, 

Cafubá, Cantagalo,Vila Progresso, Muriqui, Rio do Ouro, Serra Grande e Maravista. É 

um bairro pouco conhecido, em parte pelo fato de que a maioria dos estabelecimentos 

comerciais ao longo da principal via que lhe atravessa, a Estrada Francisco da Cruz 

Nunes, utilizam nomes de outros bairros, como por exemplo, Itaipu. 

O Jacaré surgiu do parcelamento de uma grande fazenda, fato que favoreceu a 

grilagem de suas terras. Desde a década de 1960 o Jacaré passou a ser ocupado por 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B4nio_(Niter%C3%B3i)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piratininga_(Niter%C3%B3i)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cafub%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantagalo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Progresso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_do_Ouro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maravista
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrada_Francisco_da_Cruz_Nunes&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrada_Francisco_da_Cruz_Nunes&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grilagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
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posseiros de terra. Nos anos 80, o muncicípio desapropriou parte dessas terras, para 

transferir a propriedade definitivamente aos seus moradores.  

Seu nome tem origem no Rio Jacaré, que atravessa seu território, e onde, 

segundo informações de moradores, na década de 1990, ainda era possível encontrar por 

lá tais animais. 

No interior do bairro, ainda encontram-se produtores agrícolas e criadores de 

pequena monta. A ocupação se desenvolveu em torno da principal via do bairro, a 

Avenida Frei Orlando, na época chamada Estrada do Jacaré onde predomina a 

população de baixa renda — com exceção do Condomínio Ubá que, margeando a 

estrada do Jacaré, é um dos mais antigos da Região Oceânica. A favelização aparece 

sobretudo no morro da Boa Esperança, situado entre as estradas do Jacaré e Celso 

Peçanha. 

Ainda na década de 2000, é possível observar a coexistência de sitiantes com 

áreas favelizadas, além de demais núcleos de baixa renda. Outra área de favelização 

situa-se no Vale Verde, que derivou da remoção de alguns moradores dos arredores da 

lagoa de Piratininga. 

O território do Jacaré limita-se com Piratininga pela Estrada Francisco da Cruz 

Nunes, e também com o Cafubá numa divisa tripla situada na esquina desta via com a 

Rua Roma (pertencente a Piratininga). Pelo outro lado, ainda na Estrada Francisco da 

Cruz Nunes, limita-se um pouco após o cruzamento desta com a Rua Jornalista Siney 

Correa, com Piratininga e Santo Antônio.  

No bairro está situado o Itaipu Multicenter, criado em 1999, e desde então o 

maior shopping da Região Oceânica. O centro comercial, apesar do nome, está situado a 

noroeste da Rua Jornalista Siney Correa, do outro lado da pista da Estrada Francisco da 

Cruz Nunes, o que faz com que esteja dentro dos limites do Jacaré (Fonte: Niterói-

Bairros). 

Assim como o bairro do Badu, este também apresenta problemas como falta 

d’água e de esgoto sanitário. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Jacar%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jacar%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_2000
https://pt.wikipedia.org/wiki/Favela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cafub%C3%A1
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4.2. Planejamento e Estratégias 

Inicialmente foram realizadas reuniões com a administração/diretoria das escolas 

para apresentação do projeto e solicitação de autorização para sua execução. Dessa 

forma foi possível realizar, em conjunto, uma reunião com professores e responsáveis 

pelos alunos com objetivo de apresentar o projeto através de palestras educativas em 

linguagem bem simples sobre formas de contaminação por parasitos e prevenção. Após 

as palestras os voluntários eram convidados a participar do trabalho de pesquisa e 

recebiam orientações para coleta e armazenamento das amostras fecais destinadas ao 

diagnóstico. Além disso, os voluntários receberam um folheto com orientações para a 

coleta da amostra fecal junto com o frasco coletor, bem como Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) e um questionário de dados epidemiológicos. 

Posteriormente, foi agendada uma data para entrega dos frascos coletores com a amostra 

fecal, o questionário e os TCLEs assinados. 

 

4.3. Considerações Legais para Realização da Pesquisa 

O projeto e os Termos de Consentimento foram previamente aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Faculdade de Medicina da UFF, 

Parecer CAAE: 02456212.3.0000.5243 (Anexo I). Nenhuma amostra biológica foi 

recebida pela equipe sem consentimento assinado dos pais e/ou voluntários no TCLE.   

 

4.4. Questionário  

 Os voluntários receberam um questionário para coletar dados como idade, sexo, 

condições de moradia, fontes de abastecimento de água, hábitos de usar calçados, 

lavagem das mãos antes das refeições e após ir ao banheiro. Também foi inquirida a 

coleta de lixo regular, presença de animais de estimação, forma do consumo de carne, 

higienização de verduras e frutas antes do consumo e escolaridade do responsável. 

Outras informações podem ser vistas no questionário. 
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4.5. População de Estudo 

Alunos e funcionários da Escola Madre Ângela (Badu) e da Creche Comunitária 

Esperança em Cristo (Jacaré), bem como os responsáveis por estes e crianças da 

comunidade que participam de projetos educativos dentro das instituições. 

De acordo com as características da Escola, da Creche e também das 

comunidades adjacentes das áreas a serem trabalhadas, foi adotada uma amostragem de 

conveniência.  

Para cada voluntário foi entregue gratuitamente dois frascos coletores universais, 

um contendo solução de formol 10%, para coleta em três dias alternados e outro seco, 

para coleta de amostra fresca, acondicionados em sacola de plástico para evitar 

vazamento do material. Em data previamente agendada, os voluntários fizeram a 

entrega do material coletado devidamente identificado por etiqueta com nome do 

voluntário, TCLE e questionário, à equipe de pesquisadores. As amostras coletadas 

foram acondicionadas em caixas de isopor com gelo reciclado no seu interior e 

encaminhadas ao Laboratório de Parasitologia, do Serviço de Patologia Clínica do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, pertencente a Universidade Federal Fluminense, 

Niterói – RJ. 

As amostras, questionários e TCLE receberam no laboratório uma identificação 

numérica ficando assim estabelecido o anonimato no momento da realização dos testes 

diagnósticos. 

Uma parte da amostra sem conservante foi aliquotada em tubos de 

criopreservação e congelada a -20ºC para realização de Testes Moleculares. 

 

4.6. Métodos Diagnósticos 

Os métodos de diagnóstico utilizados para a pesquisa dos parasitos foram o de 

Sedimentação Espontânea – Técnica de Hoffman, Pons & Janer, 1934, flutuação 

espontânea – Técnica de Willis, 1921 e Reação em Cadeia da Polimerase (Polymerase 

Chain Reaction - PCR). 
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4.6.1. Técnica de Hoffman, Pons & Janer, 1934 

A técnica de Hoffman, Pons & Janer, mais específica para pesquisa de helmintos 

e cistos de protozoários é realizada através de sedimentação espontânea. Assim, foi 

preparada uma suspensão empregando uma parte de fezes com conservante para 

aproximadamente dez partes de água. O material foi filtrado em gaze dobrada quatro 

vezes diretamente para um cálice de sedimentação sendo acrescentada mais água até 

que o nível do liquido alcançasse aproximadamente 2 cm da borda deste. Após um 

período de 2 horas de repouso, para que ocorresse a sedimentação do material, uma 

amostra do sedimento foi retirada do vértice do cálice com auxílio de uma pipeta sendo 

colocada uma gota em uma lâmina para microscopia, a qual foi coberta por uma 

lamínula e a leitura realizada em microscópio ótico (Nikon Eclipse®, modeloE200, 

Brasil) em objetiva de 10 (aumento 100X) e/ou objetiva de 40 (aumento de 400X) 

(Figuras 2 e 3). 

Figura 2. Preparo das amostras para técnica de HPJ 

 

Fonte: Arquivo próprio. 
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Figura 3. Amostras para realização da técnica de HPJ 

 

Fonte: Arquivo próprio. 

 

4.6.2. Técnica de Willis, 1921 

A técnica de Willis, mais específica para ovos de ancilostomídeos, é um método 

de flutuação espontânea em solução saturada de cloreto de sódio (NaCl 40%) na 

proporção 1:10.  A amostra fecal foi dissolvida na solução de NaCl 40% e a solução 

filtrada em gaze dobrada 4 vezes para um tubo de Wassermann, até bem próximo da 

borda. Com auxílio de uma pipeta, foi acrescentada mais solução saturada de cloreto de 

sódio até a formação de um menisco positivo. Feito isso, uma lamínula foi colocada 

sobre o tubo, de forma que ficasse em contato com o líquido e deixado em repouso por 

um período de 5 a 10 minutos. Após esse tempo, a lamínula foi transferida para uma 

lâmina de microscopia contendo uma gota de Lugol, misturada a esse e examinada em 

microscópio ótico (Nikon Eclipse®, modelo E200, Brasil) em objetiva de 10 (aumento 

100X) e/ou objetiva de 40 (aumento de 400X) (Figura 4). 
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Figura 4. Amostras para realização da técnica de Willis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo próprio. 

4.6.3. Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

Neste trabalho a extração de DNA foi realizada através do QIAamp DNA Stool 

Mini Kit, da marca Qiagen®com cerca de 220mg de amostras fecais congeladas, 

seguindo as instruções do fabricante. O DNA extraído foi estocado a -20º C até a sua 

utilização. Com intuito de identificar e diferenciar E. histolytica e E. dispar, utilizamos 

a técnica “Nested PCR”, na qual são realizados dois ciclos sucessivos de PCR, sendo 

que no primeiro ciclo é amplificado um fragmento da subunidade menor do RNA 

ribossomal do gênero Entamoeba e esse produto é utilizado no segundo ciclo para 

amplificação de um fragmento menor com primers específicos das espécies, de acordo 

com o protocolo de Paglia & Visca (2004). Para a realização desta técnica, cerca de 5µL 

do DNA obtido do material fecal foi submetido à amplificação inicial do fragmento de 

1076 pb da subunidade menor do RNA ribossomal utilizando-se tampão (100mM Tris-

HCl pH 8,8, 500Mm KCl, 0,8% v/v Nonidet P420), 0,2 mM de cada nucleotídeo, 1,5 

mM de MgCl2, 1U de DNA polymerase e 10 pM dos primers E1 (5′-

TGCTGTGATTAAAACGCT-3′) e E2 (5′-TTAACTATTTCAATCTCGG-3′); nas 

seguintes condições: após um ciclo a 95ºC por 3 minutos, o DNA foi submetido a 40 

ciclos de 94ºC por 50 segundos, 50ºC por 90 segundos e 72ºC por 2 minutos, e um ciclo 

de extensão a 72ºC por 7 minutos. A reamplificação para diferenciar as duas espécies 

foi realizada com 5 µL de DNA da 1ª PCR em duas reações separadas utilizando os 
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primers para E. histolytica Eh-L 5′-ACATTTTGAAGACTTTATGTAAGTA-3′ e Eh-

R5′-CAGATCTAGAAACAATGCTTCTCT-3′) que amplifica um fragmento de 427 pb 

e para E. dispar Ed-L (5′-GTTAGTTATCTAATTTCGATTAGAA-3′ e Ed-R 5′-

ACACCACTTACTATCCCTACC-3′) que amplifica um fragmento de 195 pb. As 

reações foram realizadas nas mesmas concentrações e condições com exceção da 

temperatura de anelamento de 58ºC. Amostras de DNA extraídos de cultura de E. 

histolytica e de E. dispar, gentilmente cedidas pela Dra Helena Lúcia Carneiro Santos 

(FIOCRUZ), foram utilizadas como controles positivos, e amostra sem DNA como 

controle negativo. O produto da 2ª PCR foi submetido à corrida eletroforética em Gel de 

Agarose a 2%, corado com Brometo de Etídeo para posterior visualização sob luz 

ultravioleta (Figuras 5 e 6). 

 

Figura 5. Amostras para realização da PCR 

 

Fonte: Arquivo próprio. 
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Figura 6. Eletroforese em gel de agarose para PCR 

 

Legenda: Eletroforese em gel de agarose 1,5% do produto do 2oround da nested PCR de identificação 

específica entre Entamoeba histolytica e Entamoeba dispar de amostras fecais de crianças da EMA e 

CCEC. Marcador de peso molecular de 100pb. 2,4,6,8,10,12 e 14 produto da PCR utilizando primers 

específicos de E. dispar, 3,5,7,9,11,13 e 15 produto da PCR utilizando primers específicos de E. 

histolytica, 2 e 3 controle positivo de E. dispar, 4 e 5 controle positivo de ambas espécies (DNA de ambas 

espécies), (6,7), (8, 9), (10,11), (12,13) DNA de amostras fecais, 14 e 15 controles negativos (sem DNA). 

Fonte: Arquivo da Dra Helena Keiko. 

 

4.7. Critérios de Inclusão/Exclusão 

 Todos os indivíduos dispostos a colaborar como voluntários e menores de idade, 

com autorização assinada pelos responsáveis legais participaram do projeto. Os 

indivíduos em franco tratamento antiparasitário ou que estivessem fazendo uso de 

drogas que pudessem interferir nos resultados dos exames tais como antibióticos, 

laxativos e contrastes radiológicos, foram excluídos do projeto. 

 

4.8. Análises Estatísticas 

 As variáveis categóricas foram expressas como prevalências e as diferenças 

entre prevalências foram analisadas pelos testes de χ2 e Teste Exato de Fischer em nível 

de significância de 0,05% por meio do uso do software GraphpadPrism®7.0 para 

Windows, GraphPad Software San Diego, Califórnia, USA - www.graphpad.com. 
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5. RESULTADOS 

Inicialmente foram realizadas palestras de sensibilização, onde foram abordados 

temas sobre a relevância do estudo. A seguir foram agendadas palestras e oficinas para 

orientação sobre contágio de enteroparasitoses, sintomatologia, noções de higiene, entre 

outras informações. Participaram das palestras os alunos pertencentes destas Instituições 

Escola Madre Ângela e Creche Comunitária Esperança em Cristo, bem como contou 

com a presença dos responsáveis, funcionários, professores e diretoria. (Figuras 7 e 8). 

Os ouvintes foram bem receptivos e participativos, onde fizeram diversas perguntas 

sobre o assunto, mostrando interesse em participar. 

Neste momento, foram distribuídos os frascos coletores e os presentes foram 

orientados a realizar a coleta, conforme descrito no ítem 4.2. 

 

Figura 7. Palestra realizada na Escola Madre Ângela 

 

   Fonte: Arquivo próprio 
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Figura 8. Palestra na Creche Comunitária Esperança em Cristo 

 

    Fonte: Arquivo próprio 

 

 Coletas de amostras fecais foram realizadas na Escola Madre Ângela, durante o 

mês de abril de 2015. Por outro lado, na Creche Comunitária Esperança em Cristo as 

coletas foram feitas durante os meses de maio de 2016 e setembro de 2017. Na Escola 

Madre Ângela (EMA), dos 200 frascos distribuídos (100 com formol 10% e 100 sem 

conservante), foram obtidas apenas 58 amostras para cada frasco, num total de 116 

frascos, enquanto que na Creche Comunitária Esperança em Cristo (CCEC) foram 

distribuídos 184 frascos e obtidas 92 amostras com conservante, 46 em cada período, e 

85 amostras frescas. O total de amostras com conservante foi de 150 amostras (Tabela 

1). 
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Tabela1 - Distribuição do número de amostras obtidas dos frascos com conservante 

coletadas de acordo com a Instituição, no período de 2015-2017 

Instituição Amostras (n) 

EMA 58 

CCEC 92 

Total 150 

n= número de amostras 

 

5.1. Diagnóstico Parasitológico  

Através da técnica de Hoffman, Pons & Janer (1934) foram obtidos 150 

sedimentos os quais foram analisados através de microscopia ótica, em duplicata, por 

dois operadores diferentes, consecutivamente. O mesmo procedimento foi adotado 

durante o diagnóstico pela técnica de Willis (1921) para pesquisa de ovos de 

ancilostomídeos. 

Quando os sedimentos obtidos através da técnica de Hoffman, Pons & Janer 

(HPJ) foram analisados, foi possível verificar que 80 amostras eram positivas para 

alguma espécie parasitária enquanto que todas as amostras analisadas foram negativas 

pela técnica de Willis (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Prevalência total de amostras positivas para enteroparasitos de acordo com a 

técnica empregada 

Técnica Ap/n P  

HPJ 80/150 53,3 

Willis 0/150 0 

HPJ: Hoffman, Pons & Janer; Ap: amostras positivas; n: total de amostras; P: 

Prevalência (%). 
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5.1.2 Escola Madre Ângela (EMA)  

Dentre as 58 amostras obtidas na Escola Madre Ângela, 26 foram positivas 

levando a uma prevalência de 45%. Os enteroparasitos detectados foram distribuídos, de 

acordo com sua prevalência e espécie parasitária conforme demonstrado na Tabela 3. O 

protozoário Blastocystis spp foi o mais frequente entre as amostras avaliadas (39,6%) e 

predominou entre as amostras positivas (88,5%). Também foram encontradas amostras 

positivas para E. nana, E. coli, G. lamblia sendo o Strongyloides stercoralis o único 

nematóide encontrado, presente em apenas uma amostra. 

 

Tabela 3 - Prevalência de enteroparasitos distribuída por espécies em amostras fecais 

coletadas na EMA, pela técnica de Hoffman, Pons & Janer (abril, 2015) 

Enteroparasito p/n P1 p/np P2 

Blastocystis spp 23/58 39,6 23/26 88,5 

E.nana 5/58 8,6 5/26 19,2 

G.lamblia 5/58 8,6 5/26 19,2 

E. coli 2/58 3,4 2/26 7,7 

S. stercoralis 1/58 1,7 1/26 3,8 

p: nº de amostras positivas; n: total de amostras; P1: prevalência (%); np: total de 

amostras positivas; P2: prevalência (%) nas amostras positivas. 

Na Escola Madre Ângela, as infecções por enteroparasitos se distribuíram sem 

diferença significativa (p>0,05) entre os gêneros estudados (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Prevalência de infecções por enteroparasitos de acordo com gênero, 

coletadas na EMA (abril, 2015) 

Enteroparasito Gênero 

Masculino Feminino 

p/n P p/n P  

Blastocystis spp 7/15 46,7 15/43 34,9 

G. lamblia 2/15 13,3 2/43 4,6 

E. nana 1/15 6,7 4/43 9,3 

E. coli - - 2/43 4,6 

S. stercoralis - - 1/43 2,3 

p: nº de amostras positivas; n: total de amostras; P: prevalência (%). 

O protozoário Blastocystis spp foi significativamente mais frequente em 

voluntários com mais de 15 anos de idade (p<0,05). Quando os outros enteroparasitos 

encontrados foram avaliados nenhuma diferença em prevalência foi notada com relação 

às faixas etárias estudadas, excetuando-se dois voluntários que não informaram a idade 

no questionário (Tabela 5).  

 

Tabela 5 - Prevalência de enteroparasitos distribuídos de acordo com a faixa etária na 

EMA (abril, 2015) 

Faixa etária  0-5 6-10 11-15 > 15 anos 

Enteroparasito p/n P(%) p/n 

 

P(%) p/n P(%) p/n P(%) 

Blastocystis spp 5/23 21,7 - - 1/2 50,0 16/31 51,6* 

G. lamblia 3/23 13,0 - - - - 1/31 3,2 

E. nana 2/23 8,7 - - - - 3/31 9,7 

E. coli - - - - - - 3/31 9,7 

S. stercoralis - - - - - - 1/31 3,2 

p: nº de amostras positivas; n: total de amostras; P(%): prevalência. * p<0,05 - Teste 

Exato de Fischer 
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Os voluntários com exame parasitológico positivo para Blastocystis spp 

relataram prisão de ventre, prurido anal, diarreia e dor abdominal com bastante 

frequência (Tabela 6). Por outro lado, em indivíduos parasitados por G. lamblia foram 

mais frequentes as queixas de diarreia e dor abdominal. A análise estatística demonstrou 

uma diferença significativa quando alguns sintomas apresentados nas infecções por G. 

lamblia e Blastocystis spp foram comparados, sendo que foram mais frequentes nos 

voluntários parasitados por Blastocystis spp a presença de prisão de ventre e prurido 

anal (p<0.05).  

 

Tabela 6 - Frequência de sintomatologia relatada pelos voluntários e relação com 

resultado de exame parasitológico e distribuídas por espécies detectados na EMA (abril, 

2015) 

Sintomas Diarreia Prisão de 

ventre 

Prurido anal Dor 

abdominal 

Não 

informou 

Enteroparasito AP/n P AP/n P AP/n P AP/n P AP/n P 

 

Blastocystis spp 2/6 33,3 6/8 75,0 13/25 52,0 02/7 28,6 7/21 33,3 

           

G. lamblia 2/6 33,3 1/8 12,5 2/25 8,0 01/7 14,3 1/21 4,8 

 

E. nana 1/6 16,7 - - 3/25 12,0 01/7 14,3 2/21 9,5 

 

E. coli 1/6 16,7 - - 2/25 8,0 1/7 14,3 - - 

 

S. stercoralis - - - - - - - - 1/21 4,8 

AP: nº de amostras positivas; n: total de amostras; P: Prevalência (%) 

 

De acordo com o questionário respondido pelos voluntários (no caso de crianças, 

seus responsáveis) foi observado que não houve diferenças significativas detectáveis 

(p>0,05) entre os fatores de risco para aquisição de enteroparasitos, conforme 

demonstrado na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Relação entre dados habitacionais como fatores de risco para aquisição de 

infecção por enteroparasitos em voluntários da EMA (abril, 2015) 

Características sócio 

Demográficas 

Parasitismo 

Sim 

 

Não 

p/n P(%) p/n P(%) 

Moradia de alvenaria 16/36 44,4 5/9 55,5 

Água tratada 20/43 46,5 6/11 54,5 

Presença de vaso sanitário 23/49 46,9 2/3 66,7 

Coleta do lixo regular 26/58 44,8 - - 

Presença de animais de estimação 14/27 51,8 13/27 48,1 

Não informado  19/37 51,4 - - 

p: nº de amostras positivas, n: total de amostras, P(%): prevalência. 

 

 Na análise da ocorrência de infecção associada, não houve diferença 

estatisticamente significativa quando os casos de monoparasitismo e biparasitismo 

foram comparados. Entretanto, quando a comparação foi feita com os casos de 

monoparasitismo e poliparasitismo, foi observada significância (p=0,0051) (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Prevalência de infecção associada entre enteroparasitos detectadas nas 

amostras positivas na EMA (abril, 2015) 

Tipo de Associação Prevalência 

 np/n P (%) 

Monoparasitismo 16/31* 52,0 

Biparasitismo 11/31 35,0 

Poliparasitismo 4/31* 13,0 

np=Total de amostras positivas por tipo de associação; n=Total de amostras positivas; 

P(%) = prevalência, * p<0,05. 
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5.1.3. Creche Comunitária Esperança em Cristo. 

A prevalência de enteroparasitos encontrada na CCEC em 2016 foi de 71%, 

enquanto que em 2017 essa taxa sofreu um decréscimo para 42% de amostras positivas. 

Nessa instituição, o protozoário Blastocystis spp também foi o parasito detectado com 

maior frequência entre as amostras fecais coletadas e o mais prevalente entre as 

amostras positivas, tanto na primeira coleta (realizada em 2016) quanto na segunda 

coleta (2017). Não houve uma alteração importante no que se refere à sua prevalência 

entre as duas coletas efetuadas (p>0,05). Por outro lado, houve uma redução sensível e 

significativa (p<0,05) no parasitismo por G. lamblia da primeira para a segunda coleta. 

Apesar das infecções por E. nana apresentarem um aumento de mais de 100 % em 

relação aos resultados encontrados em 2016, esse aumento não teve significado 

estatístico (p=0.2). Os casos de parasitismo por E. coli mantiveram-se constantes, e as 

infecções por nematoides como E. vermicularis e S. stercoralis foram encontradas em 

pequenos percentuais (4,3 vs 2,2% respectivamente) (Tabelas 9 e 10). 

 

Tabela 9 - Prevalência de enteroparasitos distribuída por espécies em amostras 

coletadas na CCEC (maio, 2016) 

Enteroparasito p/n P1 p/np P2 

Blastocystis spp 26/46 56,5 26/33 78,8 

G. lamblia 10/46 21,7 10/33 30,3 

E. coli 6/46 13,0 6/33 18,2 

E. nana 5/46 10,9 5/33 15,2 

E. vermicularis 2/46 4,3 2/33 6,1 

p: nº de amostras positivas; n: total de amostras; P1: prevalência (%); np: total de 

amostras positivas; P2: prevalência (%) nas amostras positivas. 
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Tabela 10 - Prevalência de enteroparasitos distribuída por espécies em amostras 

coletadas na CCEC (setembro, 2017) 

Enteroparasito p/n P1 p/np P2 

Blastocystis spp 16/46 34,8 16/21 76,2 

E. nana 9/46 19,6 9/21 42,8 

E. coli 5/46 10,9 5/21 23,8 

G. lamblia 1/46 2,2 1/21 4,8 

S. stercoralis 1/46 2,2 1/21 4,8 

p: nº de amostras positivas; n: total de amostras; P1: prevalência (%); np: total de 

amostras positivas; P2: prevalência (%) nas amostras positivas. 

 

Nas amostras coletadas em 2016, foi possível observar que a presença do 

protozoário Blastocystis spp não teve variação significativa de acordo com gênero, mas 

o mesmo não foi verdadeiro para as infecções por G. lamblia, E. nana e E. coli que 

prevaleceram entre o sexo feminino. Por outro lado, as infecções por E. vermicularis 

foram 50% maiores entre o sexo masculino (Tabela 11). Entretanto, esses dados não 

foram estatisticamente significativos (p>0,05). Nas amostras coletadas em 2017 

(Tabela 12), não foram encontradas formas evolutivas de G. lamblia entre voluntários 

do sexo masculino. O protozoário Blastocystis spp aparentemente foi mais prevalente 

entre o sexo feminino, mas não foi observada diferença estatística nesse caso (p>0,05). 

Tabela 11 - Prevalência de infecções por enteroparasitos de acordo com gênero em 

amostras coletadas na CCEC (maio, 2016) 

Enteroparasito Gênero 

Masculino Feminino 

p/n P p/n P  

Blastocystis spp 14/22 63,6 13/24 54,2 

G. lamblia 2/22 9,1 7/24 29,2 

E. nana 1/22 4,5 4/24 16,7 

E. coli 2/22 9,1 4/24 16,7 

E. vermicularis 2/22 9,1 1/24 4,2 

p: nº de amostras positivas; n: total de amostras; P: prevalência (%). 
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Tabela 12 - Prevalência de infecções por enteroparasitos de acordo com gênero em 

amostras coletadas na CCEC (setembro, 2017) 

Enteroparasito Gênero 

Masculino Feminino 

p/n P p/n P  

Blastocystis spp 5/19 26,3 12/27 44,4 

G. lamblia - - 1/27 3,7 

E. nana 3/19 15,8 7/27 25,9 

E. coli 1/19 5,3 4/27 14,8 

S. stercoralis 1/19 5,3 - - 

p: nº de amostras positivas; n: total de amostras; P: prevalência (%). 

 

Quando as diversas faixas etárias dos voluntários da Creche - coletas de 2016 - 

foram avaliadas com relação à infecção por parasitos, observou-se que as infecções por 

Blastocystis spp foram mais frequentes nas crianças de 0-5 anos de idade. Nas outras 

faixas etárias, apesar de sua prevalência elevada, foram avaliadas amostras menores,  

portanto passíveis de vieses, o que impossibilitou a realização do teste estatístico, sendo 

o mesmo verdadeiro para protozoários como G. lamblia, E. nana, E. coli e o nematoide 

E. vermicularis. Assim, de uma forma geral, a faixa etária de 0-5 anos foi a mais 

acometida de infecções por parasitos (Tabela 13). Nas amostras coletadas em 2017, não 

houve diferença significativa entre as diversas faixas etárias avaliadas (p>0,05) para 

todas as situações em relação aos parasitos encontrados (Tabela 14). 
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Tabela 13 - Prevalência de infecções por enteroparasitos de acordo com faixa etária em 

amostras coletadas na CCEC (maio, 2016) 

Faixa etária  0-5 6-10 11-15 > 15 anos 

Enteroparasito p/n P p/n 

 

P p/n P p/n P 

Blastocystis spp 22/39 56,4 3/3 100,0 - - 2/4 50,0 

G. lamblia 6/39 15,4 2/3 66,7 - - - - 

E. nana 5/39 12,8 - - - - - - 

E. coli 5/39 12,8 1/3 33,3 - - - - 

E. vermicularis - - 1/3 33,3 - - - - 

p: nº de amostras positivas; n: total de amostras; P: prevalência (%). 

 

Tabela 14 - Prevalência de infecções por enteroparasitos de acordo com faixa etária em 

amostras coletadas na CCEC (setembro, 2017) 

Faixa etária  0-5 6-10 11-15 > 15 anos 

Enteroparasito p/n P p/n P p/n P p/n P 

Blastocystis spp 7/26 26,9 1/7 14,4 1/1 100,0 7/12 58,3 

G. lamblia 1/26 3,8 - - - - - - 

E. nana 2/26 7,7 1/7 14,3 1/1 100,0 5/12 41,7 

E. coli 2/26 7,7 1/7 14,3 - - 2/12 16,7 

S. stercoralis - - - - - - 1/12 8,3 

p: nº de amostras positivas; n: total de amostras; P: prevalência (%). 

 

Os voluntários com exame parasitológico positivo para Blastocystis spp 

relataram diarreia, prisão de ventre, prurido anal e dor abdominal (Tabelas 15 e 16). Por 

outro lado, indivíduos com G. lamblia relataram prurido anal e dor abdominal em 2016 

e, como consequência da redução de número de casos de infecção por esse protozoário, 

não houve relatos de sintomas nos dados de 2017. Com relação a esse último ano, 
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grande parte dos voluntários não reportou a ocorrência de sintomas, portanto não foram 

encontradas diferenças significativas no que se refere à prevalência de sintomatologia 

entre os diferentes parasitos detectados nesses dois anos (p>0,05). 

Tabela 15 - Frequência de sintomatologia relatada pelos voluntários e relação com 

resultado de exame parasitológico e distribuídas por espécies detectados na CCEC 

(maio, 2016) 

Sintomas Diarreia Prisão de 

ventre 

Prurido 

anal 

Dor 

abdominal 

Não 

informou 

Enteroparasito AP/n P AP/n P AP/n P AP/n P AP/n P 

 

Blastocystis spp 4/5 80,0 3/6 50,0 8/12 66,7 4/6 66,7 11/20 55,0 

 

G. lamblia - - - - 3/12 25,0 1/6 16,7 6/20 30,0 

           

E. nana - - - - 3/12 25,0 - - 2/20 10,0 

 

E. coli - - - - 2/12 16,7 1/6 16,7 3/20 15,0 

 

E. vermicularis 1/5 20,0 - - 1/12 8,3 - - - - 

AP: nº de amostras positivas; n: total de amostras; P: Prevalência (%) 
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Tabela 16 - Frequência de sintomatologia relatada pelos voluntários e relação com 

resultado de exame parasitológico e distribuídas por espécies detectados na CCEC 

(setembro, 2017) 

Sintomas Diarreia Prisão de 

ventre 

Prurido anal Dor 

Abdominal 

Não 

informou 

Enteroparasito AP/n P AP/n P AP/n P AP/n P AP/n P 

           

Blastocystis spp 1/3 33,3 2/6 33,3 3/14 21,4 2/8 25,0 10/24 41,7 

           

G. lamblia - - - - - - - - 1/24 4,2 

           

E. nana 1/3 33,3 2/6 33,3 2/14 14,3 2/8 25,0 5/24 20,8 

           

E. coli - - 1/6 16,7 1/14 7,1 - - 3/24 12,5 

 

S. stercoralis 1/3 33,3 - - - - - - - - 

AP: nº de amostras positivas; n: total de amostras; P: Prevalência (%) 

 

De acordo com questionário respondido pelos voluntários, no caso de crianças 

pelos seus responsáveis, com relação aos fatores de risco para aquisição de infecção por 

enteroparasitos em geral, observa-se que a maioria dos indivíduos com parasitológico 

de fezes positivo relatou viver em condições de habitação adequadas. Portanto, a 

maioria dos voluntários com algum tipo de parasitismo relatou morar em casa de 

alvenaria, ter água tratada na residência, bem como instalação sanitária, e coleta regular 

do lixo (Tabela 17 e Tabela18). É importante assinalar que apesar de aparentemente 

haver uma elevada taxa de infecção por enteroparasitos entre aqueles que relataram 

conviver com animais de estimação na residência, essa relação não pôde ser 

estabelecida estatisticamente (p=1,0). 
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Tabela 17 - Relação entre dados habitacionais como fatores de risco para aquisição de 

infecção por enteroparasitos em amostras coletadas na CCEC (maio, 2016) 

Características sócio demográficas Parasitismo 

Sim Não 

p/n P(%) p/n P(%) 

Moradia de alvenaria 25/34 73,5 1/2 50,0 

Água tratada 27/36 75,0 4/5 80,0 

Presença de vaso sanitário 26/33 78,8 1/1 100,0 

Coleta do lixo regular 33/46 71,7 - - 

Presença de animais de estimação 19/25 76,0 13/18 72,2 

p: nº de amostras positivas, n: total de amostras, P(%): prevalência.  

 

Tabela 18 - Relação entre dados habitacionais como fatores de risco para aquisição de 

infecção por enteroparasitos em amostras coletadas na CCEC (setembro, 2017) 

Características sócio demográficas Parasitismo 

Sim Não 

p/n P(%) p/n P(%) 

Moradia de alvenaria 15/36 41,7 1/1 100,0 

Água tratada 19/42 45,2 1/1 100,0 

Presença de vaso sanitário 18/38 47,3 - - 

Presença de animais de estimação 12/21 57,1 7/23 30,4 

Coleta do lixo regular 20/46 43,5 - - 

p: nº de amostras positivas, n: total de amostras, P(%): prevalência.  

 

Na análise da ocorrência de infecção associada, nas amostras coletadas em 2016, 

observou-se uma predominância significativa de casos de monoparasitismo sobre os de 

biparasitismo (p=0,04) e sobre os de poliparasitismo (p= 0,0004) não havendo diferença 

entre os casos de biparasitismo e poliparasitismo (p˃0,05) (Tabela 19). Nas amostras 

coletadas em 2017, esse resultado se repetiu, e os casos de monoparasitismo 
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predominaram de forma significativa sobre os de biparasitismo e poliparasitismo 

(p˂0,05), não havendo diferença entre esses dois últimos (Tabela 20). 

 

Tabela 19 - Prevalência de infecção associada entre enteroparasitos detectadas nas 

amostras positivas coletadas na CCEC (maio, 2016) 

Tipo de Associação Prevalência 

 np/n P (%) 

Monoparasitismo 18/33 55,0 

Biparasitismo 9/33 27,0 

Poliparasitismo 6/33 18,0 

np=Total de amostras positivas por tipo de associação; n=Total de amostras positivas; P 

% = Prevalência. 

 

Tabela 20 - Prevalência de Infecção associada entre enteroparasitos detectadas nas 

amostras positivas coletadas na CCEC (setembro, 2017) 

Tipo de Associação Prevalência 

 np/n P (%) 

Monoparasitismo 12/21 57,0 

Biparasitismo 6/21 29,0 

Poliparasitismo 3/21 14,0 

np=Total de amostras positivas por tipo de associação; n=Total de amostras positivas; 

P%= Prevalência. 

 

5.2. Detecção e Diferenciação de E. histolytica/E. dispar através de diagnóstico 

molecular 

De um total de 150 amostras avaliadas por coproscopia, 143, sendo 58 

provenientes da EMA (2015), 39 da CCEC (2016) e 46 da CCEC (2017) foram 

avaliadas pela PCR, a fim de diferenciar as espécies E. histolytica e E. dispar, avaliar 

qual a espécie mais prevalente e comparar os resultados obtidos com a coproscopia. Das 
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58 amostras da EMA (2015), 13 (treze) foram positivas, sendo 06 (seis) para E. dispar, 

05 (cinco) para E. histolytica e 02 (duas) positivas para ambas as espécies. Dentre as 39 

amostras analisadas da CCEC (maio de 2016), 06 (seis) amplificaram DNA de E. 

dispar. Nas 46 amostras coletadas em setembro de 2017 na CCEC, 02 (duas) 

amplificaram DNA de E. histolytica.(Tabela 21).  

 

Tabela 21 - Resultado geral da avaliação da presença de E. histolytica/E.dispar através 

da coproscopia, PCR e diferenciação através de Nested-PCR 

Parasito Técnica 

 Coproscopia 

(n=150) 

PCR 

(n=143) 

E. histolytica - 9,0 

E. dispar - 14,0 

n= nº de amostras 

 

6. DISCUSSÃO 

 As infecções por parasitos intestinais são de grande importância em nosso meio, 

uma vez que constituem um grave problema de saúde pública e são mais evidentes em 

regiões com problemas econômicos, sociais e sanitários. As doenças parasitárias 

produzem com frequência quadros de diarreia crônica e desnutrição comprometendo o 

desenvolvimento físico e intelectual, particularmente nas faixas etárias mais jovens da 

população.   

 No presente trabalho buscou-se avaliar a prevalência de infecções por 

enteroparasitos entre crianças, funcionários e familiares de duas instituições inseridas 

dentro de comunidades carentes do município de Niterói, além de fornecer noções 

básicas de Educação Sanitária envolvendo os responsáveis pelos alunos.  
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 A Escola Madre Ângela, mantida pelas Irmãs Felicianas, está situada entre 

algumas das comunidades mais pobres e violentas de Pendotiba. Infelizmente, seria 

inviável a realização de visitas dentro da comunidade – ainda que isso fosse desejável, 

para conhecermos in loco as condições em que as crianças e seus parentes vivem. 

Entretanto, pelo menos na escola, foi possível observar um espaço amplo, organizado, 

agradável e muito bem limpo. Uma grande preocupação dos pesquisadores envolvidos 

no presente projeto é incutir valores sociais, morais e de higiene junto às crianças e seus 

pais e/ou parentes, através de parcerias com outras Instituições. Neste sentido observa-

se que a escola é bem receptiva a trabalhos voluntários nas suas dependências. 

 A Creche Comunitária Esperança em Cristo, é uma instituição que funciona com 

apoio da Igreja Metodista em parceria com a prefeitura municipal de Niterói. Assim, 

como a Escola Madre Ângela, está situada entre comunidades pobres e violentas. Na 

creche também foi possível observar espaço amplo, organizado, agradável e muito 

limpo.  

Tanto na escola como na creche, a equipe de pesquisa foi muito bem recebida 

pelos responsáveis, alunos e todos os envolvidos na realização do trabalho. 

 Entre os 58 voluntários da EMA foram detectadas 26 amostras positivas para 

enteroparasitos e 55 entre os 92 voluntários da CCEC, perfazendo aproximadamente 

45% vs 60% de prevalência, respectivamente. Entretanto, a maioria das amostras 

coletadas na EMA foram de adolescentes (parentes das crianças) ou seus pais, enquanto 

que na CCEC prevaleceram as amostras de crianças na faixa de 0-5 anos de idade. A 

prevalência de infecções encontrada apenas em crianças na EMA foi de 43% enquanto 

que na CCEC do total de 92 amostras, 68 eram de crianças na faixa de 0-5anos e 37 

(54%) apresentaram positividade para enteroparasitos. Os valores de prevalência 

obtidos na EMA foram menores e os da CCEC semelhantes aos obtidos por Leite et al. 

(2014), realizado em orfanato em área de risco de Niterói, onde a prevalência 

encontrada foi de 60% e semelhantes àqueles obtidos por Uchoa et al., 2001; 2009, 

respectivamente 55 e 51,6 % no mesmo município. Por outro lado, Roque et al., 2005 

encontraram 36% das amostras positivas em escolares da periferia de Porto Alegre e 

Chaves et al., 2006 estudando crianças institucionalizadas em creches situadas no Rio 

Grande do Sul, detectaram 38,4% de amostras positivas. Adicionalmente, Barçante et 

al., 2008 também estudando crianças de creches públicas localizadas em Minas Gerais, 
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encontraram 27,7% das amostras positivas. As diferenças encontradas quando 

comparadas as diferentes regiões, podem ser devidas a questões como carências tanto de 

infraestrutura sanitária quanto socioeconômica nas comunidades estudadas em Niterói. 

A prevalência encontrada para protozoários entre as amostras positivas foi 

expressivamente maior que a encontrada para helmintos, isto é, 100 versus 3,8% na 

EMA e 98% versus 3,6% na CCEC. Os dados encontrados neste trabalho corroboram os 

dados encontrados por outros pesquisadores ao estudarem creches e escolas, que são 

ambientes de alta aglomeração, assim como os orfanatos. Em um estudo realizado por 

Komagome et al., 2007, com 145 crianças e funcionários de creches no município de 

Itambé (PR), foram encontradas 62 amostras positivas para protozoários e apenas 2 para 

helmintos. O estudo sugeriu que estes ambientes permitem maior contato entre as 

crianças facilitando a propagação de enteroparasitos de transmissão direta, como é o 

caso dos protozoários encontrados neste estudo. Outro estudo conduzido por Uchoa et 

al., 2009, em creches, os pesquisadores também encontraram um maior número de 

protozoários (207 casos) em relação a helmintos (58 casos).  

 Nas amostras fecais analisadas, observou-se expressivo predomínio do 

protozoário Blastocystis spp entre aquelas positivas. Atualmente sabe-se que esse 

parasito é o mais comumente encontrado em pesquisas coproparasitológicas, cuja 

prevalência pode variar de 3 a 100% dependendo da região estudada (KURT; 

DOĞRUMAN AL; TANYÜKSEL, 2016). No Japão e em Singapura, as taxas de 

infecção por esse parasito são baixas (<5%), enquanto que nos Estados Unidos esse 

valor pode chegar a 10%. Países como Argentina, Brasil, Cuba, Egito, Emirados 

Árabes, México, Tailândia e Venezuela apresentam, em geral, taxas de prevalência 

superiores a 20% (DEL COCO et al.; 2016).  

Nas duas instituições do presente estudo, a prevalência pertinente ao Blastocystis 

spp foi de 30%, sendo este o enteroparasito mais encontrado. Os nossos resultados estão 

em conformidade com muitos estudos encontrados na literatura. 

 Amato Neto et al., (2004) ao estudarem amostras fecais de 227 crianças de uma 

escola pública situada no bairro Boa Vista (SP), encontraram 38,3% das amostras 

positivas para Blastocystis spp, sendo este o enteroparasito mais prevalente.  

Nascimento e Montinho (2005) ao estudarem 181 indivíduos de uma comunidade 
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localizada em Pitanga (PR), encontraram o Blastocystis spp como o segundo 

enteroparasito mais prevalente com 26,5% das amostras positivas. 

 Recentemente, Blastocystis spp foi encontrado em 46% das crianças com 

desordens neurológicas e em 44% de crianças de um orfanato, as duas instituições em 

Niterói, RJ (LEITE et al., 2014; FREITAS et al., 2017).  

Na EMA encontramos uma prevalência de 8,6% de infecções por G. lamblia, 

enquanto que na CCEC esse valor foi de 21.7% em 2016 e ocorreu uma redução para 

2,2 % em 2017. Zaiden et al. (2008) ao pesquisarem 276 amostras fecais de crianças 

encontraram 21,4% das amostras positivas. Em Niterói, Leite et al. (2014) encontraram 

19,1% de crianças com exame de fezes positivo para G. lamblia enquanto que Freitas et 

al. (2017) encontraram uma taxa de 23,1% em seus trabalhos no município. Uchoa et al. 

(2009), demonstraram que G. lamblia foi o parasito mais frequentemente encontrado em 

diferentes instituições de acolhimento para crianças em Niterói. Contudo, a giardíase foi 

exclusivamente encontrada entre crianças, o que corrobora os resultados encontrados 

por Tavares-Dias e Grandini, (1999) e Baptista et al. (2006), que também encontraram 

uma maior prevalência neste grupo. As crianças estão mais suscetíveis à contaminação 

em função do desconhecimento dos princípios básicos de higiene e da maior exposição 

aos agentes etiológicos a partir do intenso contato com o meio ambiente. A redução na 

ocorrência com o aumento da idade estaria condicionado não só à mudança de hábitos 

de higiene, mas também, ao desenvolvimento de imunidade progressiva e duradoura. 

Com relação ao decréscimo encontrado na CCEC, é provável resultado de um contínuo 

trabalho de educação sanitária, aliado aos exames parasitológicos (gratuitos) com laudo 

emitido por nosso grupo, associado ao tratamento médico oferecido dentro da própria 

instituição. 

 Em nosso trabalho encontramos elevada positividade para os protozoários 

considerados comensais, E. nana e E. coli. Na EMA observamos que 8,6% de amostras 

continham formas evolutivas de E. nana - a mesma taxa da encontrada para G. lamblia 

nesta instituição. Na CCEC, a taxa encontrada para E. nana foi de aproximadamente 

11% em 2016 e quase o dobro em 2017 (19.6%), em contrapartida, observou-se uma 

pequena redução na prevalência de E.coli em 2017 com relação a 2016. Amato Neto et 

al. (2004) estudando crianças matriculadas em uma escola pública de São Paulo 

observaram que 9,2% das amostras estavam contaminadas por E. nana - o terceiro mais 
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prevalente - e 13,2% por E.coli - segundo mais prevalente. Em Niterói, Leite et al. 

(2014) observaram um número superior de amostras com E. nana (15%) em relação a 

E. coli (7%) em seus trabalhos. Inversamente, Freitas et al. (2017) detectaram 

predomínio de E.coli entre as crianças com desordens neurológicas (38,4% vs 7,7%) e 

Uchoa et al. (2009) acharam resultados semelhantes.  

 Baptista et al. (2006) pesquisando a prevalência de enteroparasitos na população 

de Paraíba do Sul (RJ) constataram que 23% das amostras continham E.nana – 

protozoário mais prevalente - e 19% E. coli - terceiro mais prevalente. 

 Esses organismos são descritos como não patogênicos, todavia vale ressaltar que 

possuem mecanismos de transmissão parecidos ou iguais aos protozoários patogênicos. 

Deste modo, podem ser considerados como indicadores de contaminação fecal nos 

ambientes em que os indivíduos estão inseridos e consequentemente indicadores de 

condições sanitárias precárias.   

Com relação aos helmintos é provável que a baixa prevalência encontrada neste 

estudo possa ser devida ao uso de antiparasitários ministrados por conta própria, sem a 

realização de exame prévio, fato frequentemente relatado por responsáveis pelas 

crianças das duas instituições, os quais revelaram empregar anti-helmínticos todos os 

anos nas crianças. 

 Neste estudo, como foram avaliadas duas Instituições diferentes e em 

comunidades com características distintas foi possível observar que houve uma elevada 

prevalência de enteroparasitos nas faixas etárias de 0-5 e na >15 anos na EMA. Por 

outro lado, na CCEC, predominaram as amostras de crianças na faixa de 0-5 anos, onde 

foi possível encontrar o maior número de amostras positivas nos dois anos estudados. 

Uchoa et al. (2009) encontraram um maior número de amostras positivas entre as 

crianças de 2 – 6 anos de idade institucionalizadas em creches na cidade de Niterói (RJ). 

Macedo (2005), estudando crianças de uma escola pública localizada em Paracatu 

(MG), encontrou um maior índice de positividade entre crianças de 8-9 anos e a menor 

prevalência foi observada na faixa etária de 11-13 anos de idade. Todavia, em nossos 

resultados, após o tratamento estatístico dos dados, não encontramos diferença 

significativa entre as faixas etárias estudadas. 
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 Na avaliação da relação entre gênero e enteroparasitismo alguns estudos 

encontrados na literatura mundial mostraram uma maior prevalência de infecção 

parasitária no sexo masculino, como Silva et al.(2010) e outros no sexo feminino, como 

Komagome et al. (2007). Em nosso estudo não foi observada diferença estatística 

significante entre os dois sexos, mesmo quando feita a estratificação por espécie 

parasitária encontrada nas duas instituições, resultado semelhante ao encontrado por 

Barçante et al.(2008) e Quadros et al. (2004).  

 A inexistência de diferença estatística observada nos leva a sugerir, excetuando 

um viés natural de amostragem, que tanto no gênero masculino quanto no feminino, 

independente da faixa etária, os voluntários parecem estar sujeitos a fatores de risco 

semelhantes, portanto tiveram as mesmas condições de se infectarem.  

Com relação a sintomas relatados, por ter sido o enteroparasito mais frequente, 

Blastocystis spp também foi o mais associado à presença de sintomatologia. Os 

voluntários, sem saber resultado do exame parasitológico, relataram com muita 

frequência diarreia, prisão de ventre e prurido anal na EMA. Na CCEC, esses sintomas 

foram muito frequentes entre os voluntários com resultado positivo em 2016, mas 

tiveram um percentual menor em 2017. De fato, embora esse parasito tenha seu 

potencial patogênico questionado, alguns indivíduos parasitados exibem sintomas tais 

como dor abdominal, diarreia, náusea, inchaço, anorexia, bem como sintomas 

dermatológicos como prurido e urticária (KURT et al.; 2016). Entretanto, em muitos 

trabalhos a frequência de indivíduos sintomáticos é similar àquela encontrada nos 

assintomáticos, portanto permanece como objeto de profundos debates. O Blastocystis 

spp apresenta pelo menos 17 subtipos, denominados como ST1-ST17, nove dos quais 

(ST1-ST9) colonizam o trato intestinal humano, mamíferos e aves. Os outros subtipos 

(ST10-ST17) foram detectados apenas em hospedeiros animais. Sabe-se que mais de 

90% dos casos humanos são causados pelos subtipos 1-4, que são comumente 

detectados em amostras de seres humanos, sendo que no Brasil os subtipos 1-3 são os 

mais frequentes (DEL COCO et al., 2017). Pode se especular que essas diferenças em 

sintomatologia podem ter relação com o subtipo encontrado, porém mais estudos são 

necessários para que sua real importância em termos de agente causador ou não de 

lesões seja estabelecida.  
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 Na avaliação de fatores de risco para aquisição de infecção por enteroparasitos, 

não foi possível estabelecer uma relação causal, visto que não houve diferença 

estatística significativa entre os diversos fatores e a presença/ausência de parasitismo. 

 Após a análise de todos estes dados não encontramos uma causa expressiva para 

explicar a elevada taxa de prevalência encontrada no estudo nas duas instituições. 

Podemos supor que possa ter havido contaminação através do consumo de água e 

alimentos contaminados em locais fora de suas residências ou ambiente de trabalho 

(para os adultos), uma vez que grande parte deste grupo reside na própria comunidade 

ou em outros bairros, também conhecidos por possuírem baixa qualidade de vida. 

Entretanto, também se pode especular que não tenha havido muita “sinceridade” na 

resposta aos questionários, principalmente no item “água tratada”. Fica uma questão no 

ar. 

A prevalência observada para os helmintos E. vermicularis e S. stercoralis foi de 

4,3% e 1,7- 2,2%, respectivamente. Essa taxa, por sua vez, pode estar subestimada, pois 

não foram realizadas técnicas coproprasitológicas específicas para pesquisa destes 

parasitos. A postura de ovos de E. vermicularis é realizada no tegumento anal ou 

perianal e o método de Graham (fita gomada) é o método de eleição para esta 

parasitose, enquanto que uma técnica de termohidrotropismo de larvas é a mais indicada 

para pesquisa de S. stercoralis. 

 A detecção de infecções por E. histolytica é muito importante em vista de se 

tratar de agente etiológico da amebíase, uma das três causas mais comuns de óbito entre 

as doenças causadas por parasitos. A OMS reportou que foram detectados, no mundo, 

50 milhões de casos de infecção por E. histolytica e que 100.000 pessoas vão a óbito 

anualmente, sendo que a grande maioria dessas infecções são adquiridas em países em 

desenvolvimento (SOUZA, 2012). A ocorrência de infecções assintomáticas é 

relacionada a uma ameba morfologicamente idêntica, a E. dispar. A microscopia para 

diagnóstico da amebíase tem execução simples, barata e não exige equipamentos 

sofisticados, entretanto é incapaz de diferenciar as espécies pertencentes ao complexo E. 

histolytica/E. dispar. Adicionalmente, de acordo com o estabelecido pela OMS (1997), 

o tratamento da amebíase deverá ser adotado somente nos casos em que E. histolytica 

for especificamente confirmada, com isso a identificação desta é de fundamental 

importância, pois evita tratamentos desnecessários. 
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Dos 150 voluntários, 7 não forneceram amostras frescas prejudicando assim a 

realização da PCR nestas. Assim, 143 amostras foram utilizadas para diagnóstico 

através da técnica de Nested-PCR sendo a amplificação encontrada em 21. Em 7 

amostras, somente o DNA de E. histolytica foi encontrado. Na maioria das amostras 

(12), foi detectada a amplificação do DNA de E. dispar e em 2 amostras o DNA das 

duas espécies. Adicionalmente, a análise de acordo com cada Instituição revelou que as 

infecções por E. histolytica foram mais frequentes nos voluntários da EMA enquanto 

que nos voluntários da CCEC, apenas E. dispar foi encontrada. Assim, foi possível 

observar que a coproscopia foi ineficiente no que se refere à detecção de infecção por 

espécies de Entamoeba em nosso sistema. Ainda, nossos resultados mostram que E. 

dispar foi frequente nas duas comunidades estudadas. Trabalhando com amostras fecais 

na região nordeste do Brasil, Pinheiro et al. (2004) analisaram 1437 amostras e 31 

foram positivas para o complexo E .histolytica/E. dispar. Essas amostras tiveram seu 

DNA extraído e foram submetidas a PCR e 23 foram positivas para E. dispar e não 

sendo encontrada amplificação de DNA de E. histolytica.  

Nas comunidades estudadas, a maioria das infecções por E. histolytica/E. dispar 

encontradas foram detectadas através da técnica de Nested-PCR, o que nos leva a 

sugerir que, sempre que possível, os dados de inquéritos epidemiológicos direcionados a 

detecção destes parasitos sejam validados através de técnicas moleculares – mais 

sensíveis e específicas, de forma a assegurar a obtenção de dados mais acurados.  

 

7. CONCLUSÃO 

 - Os protozoários foram mais frequentes que os helmintos nas amostras 

analisadas das duas Instituições estudadas. 

 - Blastocystis spp foi o enteroparasito mais prevalente em ambas Instituições 

estudadas. 

 - A técnica de PCR mostrou ser mais sensível e específica para detecção da E. 

histolytica e da E. dispar do que a coproscopia, assegurando resultados mais acurados. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como fatores limitantes deste estudo temos a relativa baixa adesão na devolução 

dos frascos com as amostras na Escola Madre Ângela, apesar da boa receptividade dos 

voluntários, fato que impossibilitou a realização de maior número de análises.  

Outro fator que impossibilitou a nossa equipe de verificar as condições sanitárias 

das residências com visitas e documentação por fotos, foi a presença de violência, uma 

vez que tratam-se de locais considerados de risco. Sendo assim, as condições sanitárias 

descritas no presente trabalho basearam-se apenas nos questionários aplicados.  
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10. APÊNDICES 

-  ORIENTAÇÕES PARA COLETA 

COLETA DE FEZES 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

• A amostra pode ser obtida de qualquer evacuação; 

• Para evitar contaminação da amostra, urinar no vaso sanitário antes da 

evacuação; 

• Para a obtenção da amostra, colete as fezes inicialmente em um recipiente limpo 

e seco; 

• Evite contaminar a parte externa do frasco com fezes; 

• Tampe bem o frasco; 

• Caso visíveis, parasitas ou vermes devem ser enviados na amostra fresca (sem 

conservantes); 

• Laxantes são contraindicados para obtenção da amostra; 

• Não há necessidade de encher completamente o frasco. 

 

COLETA DE AMOSTRAS COM CONSERVANTES: 

Coletar 03 (três) amostras de fezes em três dias alternados ou consecutivos, em 

recipiente específico, contendo líquido conservante, misturando as amostras ao líquido 

conservante. A cada dia, deve-se coletar uma pequena amostra das fezes e agitar o 

liquido, para que o conservante alcance todo o material.  

As amostras dos três dias devem ser armazenadas no mesmo frasco (com conservante). 

Não há necessidade de guardar o frasco com conservante em geladeira. 

ATENÇÃO: O líquido conservante contido no recipiente de coleta é tóxico (não 

ingerir). 

 

COLETA DE AMOSTRA FRESCA (SEM CONSERVANTE): 

Realizar a coleta preferencialmente pela manhã no dia da entrega aos pesquisadores. Se 

for preciso coletá-las no dia anterior, mantê-las armazenadas na geladeira. (Essa 

amostra deve ser entregue o mais rápido possível, para que não estrague). 

Apanhar 03 (três) porções pequenas do mesmo material fecal, em posições diferentes 

(começo, meio e fim das fezes).Em caso de fezes diarreicas, agitar o material e 

transferir um pouco para o frasco seco. 

 

 

 

 



 

 

 - TCLE PARA MENORES DE IDADE 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

Faculdade de Medicina – Departamento de Patologia (MPT / HUAP) 

Laboratório de Parasitologia – LabPar 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Título do Projeto: Avaliação da Prevalência de Infecção Por Parasitos Intestinais Entre 

Moradores de Duas Comunidades Carentes do Município de Niterói-RJ 

Local da Coleta: Escola Madre Ângela 

Instituição que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (___) ____________ - (___) __________ - (___) ________ 

Nome do voluntário: __________________________________________________ 

Idade:_______ anos R.G_____________________ 

Responsável legal (quando for o caso):  ___________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa, Avaliação da 

Prevalência de Infecção Por Parasitos Intestinais Entre Moradores de Comunidades 

Carentes do Município de Niterói-RJ. Este trabalho está sendo feito sob a 

responsabilidade da Dra Yara Leite Adami Rodrigues, pesquisadora do Laboratório de 

Parasitologia (LABPAR) do Hospital Universitário Antônio Pedro a qual pode ser 

contatada no telefone (21) 2629-9091. 

V. Sa. Será informado que este estudo é para um maior conhecimento das 

doenças causadas por parasitos intestinais e a participação de seu filho menor de idade 

consistirá na doação de uma amostra fecal, enquanto que a sua - responsável pelo menor 

– será a de responder a um questionário.  

A coleta do material será do seguinte modo: 1) O voluntário irá receber um 

recipiente plástico limpo no qual irá armazenar as fezes. Esse recipiente deverá ser 

guardado em geladeira até ser entregue ao pesquisador.   

A fim de minimizar os riscos com contaminação com amostras 

fecais, alguns cuidados devem ser tomados. Entre eles,  ao coletar a 

amostra, deve se proceder a vedação do frasco com esparadrapo e 

colocar em sacola plástica própria (fornecida pela equipe 

pesquisadora),  a fim de evitar que a mesma –  que consiste de uma 

mistura ao l iquido preservador, vaze nas mãos ou dentro de uma bolsa, 

por exemplo 

O Pesquisador Responsável pela elaboração do teste forneceu todas as 

informações e estará disponível para responder perguntas sempre que o responsável 



 

 

pelo menor tiver novas dúvidas. O responsável possui total liberdade para entrar em 

contato com os demais pesquisadores envolvidos nesse estudo. 

Os resultados desse estudo serão dados na forma de laudo para os responsáveis 

pelo menor voluntário e considerados confidenciais, sendo que os dados poderão ser 

divulgados na forma de comunicação científica, mas não será permitida a identificação 

pessoal do voluntário, garantindo aos mesmos total privacidade. 

Eu, ............................................................................................, RG nº....................  

..................................................................., declaro ter sido informado e concordo com a 

participação de meu filho .....................................................................em participar 

como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

Niterói,_____ de____________ de_____ 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nome e assinatura do voluntário ou seu responsável legal 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testemunha 1 

 

                                                           Testemunha 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

Faculdade de Medicina – Departamento de Patologia (MPT / HUAP) 

Laboratório de Parasitologia – LabPar 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Título do Projeto: Avaliação da Prevalência de Infecção Por Parasitos Intestinais Entre 

Moradores de Duas Comunidades Carentes do Município de Niterói-RJ 

Local da Coleta: Creche Esperança em Cristo 

Instituição que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (___) ____________ - (___) __________ - (___) ________ 

Nome do voluntário: __________________________________________________ 

Idade:_______ anos R.G_____________________ 

Responsável legal (quando for o caso):  ___________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa, Avaliação da 

Prevalência de Infecção Por Parasitos Intestinais Entre Moradores de Comunidades 

Carentes do Município de Niterói-RJ. Este trabalho está sendo feito sob a 

responsabilidade da Dra Yara Leite Adami Rodrigues, pesquisadora do Laboratório de 

Parasitologia (LABPAR) do Hospital Universitário Antônio Pedro a qual pode ser 

contatada no telefone (21) 2629-9091. 

V. Sa. Será informado que este estudo é para um maior conhecimento das 

doenças causadas por parasitos intestinais e a participação de seu filho menor de idade 

consistirá na doação de uma amostra fecal, enquanto que a sua - responsável pelo menor 

– será a de responder a um questionário.  

A coleta do material será do seguinte modo: 1) O voluntário irá receber um 

recipiente plástico limpo no qual irá armazenar as fezes. Esse recipiente deverá ser 

guardado em geladeira até ser entregue ao pesquisador.   

A fim de minimizar os riscos com contaminação com amostras 

fecais, alguns cuidados devem ser tomados. Entre eles,  ao coletar a 

amostra, deve se proceder a vedação do frasco com esparadrapo e 

coloca-lo em sacola plástica própria (fornecida pela equipe 

pesquisadora),  a fim de evitar que a mesma –  que consiste de uma 

mistura ao l iquido preservador, vaze nas mãos ou dentro de uma bolsa, 

por exemplo 

O Pesquisador Responsável pela elaboração do teste forneceu todas as 

informações e estará disponível para responder perguntas sempre que o responsável 



 

 

pelo menor tiver novas dúvidas. O responsável possui total liberdade para entrar em 

contato com os demais pesquisadores envolvidos nesse estudo. 

Os resultados desse estudo serão dados na forma de laudo para os responsáveis 

pelo menor voluntário e considerados confidenciais, sendo que os dados poderão ser 

divulgados na forma de comunicação científica, mas não será permitida a identificação 

pessoal do voluntário, garantindo aos mesmos total privacidade. 

Eu, ............................................................................................, RG nº....................  

..................................................................., declaro ter sido informado e concordo com a 

participação de meu filho .....................................................................em participar 

como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

Niterói,_____ de____________ de_____ 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nome e assinatura do voluntário ou seu responsável legal 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testemunha 1 

 

                                      Testemunha 2 

 

 

 

 

 



 

 

- TCLE PARA MAIORES DE 18 ANOS 

 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

Faculdade de Medicina – Departamento de Patologia (MPT / HUAP) 

Laboratório de Parasitologia – LabPar 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Título do Projeto: Avaliação da Prevalência de Infecção Por Parasitos Intestinais Entre 

Moradores de Comunidades Carentes do Município de Niterói-RJ 

Local da Coleta: Escola Madre Ângela 

Instituição que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (___) ____________ - (___) __________ - (___) ________ 

Nome do voluntário: __________________________________________________ 

Idade:_______ anos R.G_____________________ 

 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa, Avaliação da 

Prevalência de Infecção Por Parasitos Intestinais Entre Moradores de Duas 

Comunidades Carentes do Município de Niterói-RJ. Este trabalho está sendo feito sob a 

responsabilidade da Dra Yara Leite Adami Rodrigues, pesquisadora do Laboratório de 

Parasitologia (LABPAR) do Hospital Universitário Antônio Pedro a qual pode ser 

contatada no telefone (21) 2629-9091. 

Você será informado que este estudo é para um maior conhecimento das doenças 

causadas por parasitos intestinais. A sua participação não é obrigatória. A qualquer 

momento você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. A sua recusa 

não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador responsável pelo projeto 

ou com a instituição. A coleta do material será do seguinte modo: 1) Você irá receber 

um recipiente plástico limpo no qual irá armazenar as fezes. Esse recipiente deverá ser 

guardado em geladeira até ser entregue ao pesquisador.   

A fim de minimizar os riscos com contaminação com amostras 

fecais, alguns cuidados devem ser tomados.  Entre eles,  ao coletar a 

amostra, deve se proceder a vedação do frasco com esparadrapo e 

coloca-lo em sacola plástica própria (fornecida pela equipe 

pesquisadora),  a fim de evitar que a mesma –  que consiste de uma 

mistura ao l iquido preservador, vaze nas mãos ou dentro de uma bolsa, 

por exemplo 



 

 

O Pesquisador Responsável pela elaboração do teste forneceu todas as 

informações e estará disponível para responder perguntas sempre que o voluntário tiver 

novas dúvidas. O voluntário possui total liberdade para entrar em contato com os 

demais pesquisadores envolvidos nesse estudo. 

Os resultados desse estudo serão dados para os voluntários e considerados 

confidenciais, sendo que os dados poderão ser divulgados na forma de comunicação 

científica, mas não será permitida a identificação pessoal do voluntário, garantindo aos 

mesmos total privacidade. 

Eu, ............................................................................................, RG nº....................  

..................................................................., declaro ter sido informado e concordo em 

participar como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

Niterói,_____ de____________ de_____ 

 

 

 

                                      Nome e assinatura do voluntário  

Responsável por obter o Termo de Consentimento 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testemunha 1 

 

Testemunha 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

Faculdade de Medicina – Departamento de Patologia (MPT / HUAP) 

Laboratório de Parasitologia – LabPar 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Título do Projeto: Avaliação da Prevalência de Infecção Por Parasitos Intestinais Entre 

Moradores de Duas Comunidades Carentes do Município de Niterói-RJ 

Local da Coleta: Creche Comunitária Esperança em Cristo 

Instituição que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (___) ____________ - (___) __________ - (___) ________ 

Nome do voluntário: __________________________________________________ 

Idade:_______ anos R.G_____________________ 

 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa, Avaliação da 

Prevalência de Infecção Por Parasitos Intestinais Entre Moradores de Comunidades 

Carentes do Município de Niterói-RJ. Este trabalho está sendo feito sob a 

responsabilidade da Dra Yara Leite Adami Rodrigues, pesquisadora do Laboratório de 

Parasitologia (LABPAR) do Hospital Universitário Antônio Pedro a qual pode ser 

contatada no telefone (21) 2629-9091. 

Você será informado que este estudo é para um maior conhecimento das doenças 

causadas por parasitos intestinais. A sua participação não é obrigatória. A qualquer 

momento você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. A sua recusa 

não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador responsável pelo projeto 

ou com a instituição. A coleta do material será do seguinte modo: 1) Você irá receber 

um recipiente plástico limpo no qual irá armazenar as fezes. Esse recipiente deverá ser 

guardado em geladeira até ser entregue ao pesquisador.   

A fim de minimizar os riscos com contaminação com amostras 

fecais, alguns cuidados devem ser tomados. Entre eles,  ao coletar a 

amostra, deve se proceder a vedação do frasco com esparadrap o e 

coloca-lo em sacola plástica própria (fornecida pela equipe 

pesquisadora),  a fim de evitar que a mesma –  que consiste de uma 

mistura ao l iquido preservador, vaze nas mãos ou dentro de uma bolsa, 

por exemplo 

O Pesquisador Responsável pela elaboração do teste forneceu todas as 

informações e estará disponível para responder perguntas sempre que o voluntário tiver 



 

 

novas dúvidas. O voluntário possui total liberdade para entrar em contato com os 

demais pesquisadores envolvidos nesse estudo. 

Os resultados desse estudo serão dados para os voluntários e considerados 

confidenciais, sendo que os dados poderão ser divulgados na forma de comunicação 

científica, mas não será permitida a identificação pessoal do voluntário, garantindo aos 

mesmos total privacidade. 

Eu, ............................................................................................, RG nº....................  

..................................................................., declaro ter sido informado e concordo em 

participar como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

Niterói,_____ de____________ de_____ 

 

 

 

                                      Nome e assinatura do voluntário  

Responsável por obter o Termo de Consentimento 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testemunha 1 

 

Testemunha 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

- QUESTIONÁRIO 

Nº Formulário: _______                                                          Data __ / __ / __ 

Nº Total de Pessoas na Residência: _____Nº Adultos: ___ Nº Crianças: ___  

Nome: _________________________________________________________  

Endereço: _______________________________________________________  

Telefone: (  ) ___________________  (   ) _____________________ 

Idade:_________Sexo: (   ) Masculino  (   ) Feminino  

 

1) Tipo de moradia: (   ) Alvenaria  (   ) Madeira  (   )Mista   

2) Existe água tratada em sua residência? (   ) Sim   (   ) Não  

3) Instalação sanitária: (   ) Privada  (   ) Casinha   (   ) Outra   

4) Tem hábito de usar calçados? (   ) Sim  (   ) Não  

5) Costuma lavar as mãos?(   ) Sim  (   ) Não  

Antes das refeições?(   ) Sempre  (   ) às vezes  (   ) nunca 

Depois de ir ao banheiro?(   ) Sempre  (   ) às vezes  (   ) nunca 

6) Existe coleta de lixo em seu bairro?(   ) Sim  (   ) Não 

7) Existem animais de estimação em sua residência?(   ) Sim  (   ) Não 

Qual(s)?_____________________________Quantos?________________ 

Você dá remédio de vermes aos cães e gatos da família? (   ) Sim (   ) Não  

8)Você consome carne: (   ) Crua  (   ) Mal passada  (   ) Cozida 

9) Ao consumir verduras e frutas você: (   ) lava antes (   ) não lava  (   ) não consome 

10) Escolaridade da mãe (no caso no menor): (   ) Fundamental Incompleto        (   ) 

Fundamental Completo   (   ) Ensino Médio Incompleto  

(   ) Ensino Médio Completo (   ) Superior Incompleto (   ) Superior Completo  

11) Você apresenta algum desses sintomas?  

(   ) Diarréia   (   )Coceira no bumbum  (   ) Prisão de ventre  (   ) Dor  abdominal 



 

 

12) Consulta-se periodicamente no posto de saúde do bairro? (   ) Sim          (   ) Não  

13) Já teve verminose?(   ) Sim  (   ) Não  

14) Já fez tratamento para verminose? (   ) Sim  (    ) Não 

Há quanto tempo? (   ) Menos de6 meses  (   ) Mais de 6 meses   

15) Faz exame de fezes? (   ) Sim  (   ) Não 

Com que frequência? (   ) Duas vezes ao ano  (   ) Uma vez ao ano 

(   ) Raramente   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. ANEXO 

  

 

 

 

 

 

 


